
Polícia Civil de Umuarama registrou
10 homicídios dolosos desde janeiro

AGOSTO FOI O MÊS MAIS VIOLENTO, COM QUATRO MORTES

Com atuação preventiva, investigação e planejamento executado pelas forças policiais, o número de mortes violentas intencionais 
(MVI) reduziu em 12,82% nos nove primeiros meses de 2021 no Paraná, em comparação com janeiro a setembro do ano anterior. 
Conforme o levantamento, em Umuarama, onde está instalada sede da 7ª Subdivisão Policial (SDP), foram registradas, desde 
janeiro deste ano até ontem, 10 homicídios dolosos, incluindo feminicídios. l 8

Quase um quilo de 
maconha foi apreendido 
na tarde de ontem (24) 

pela Polícia Militar. 
Um cão farejador 

policial encontrou os 
tabletes de maconha. A 

abordagem aconteceu 
durante patrulhamento 
pelo Parque Industrial. 
Ao serem vistos pelos 

policiais, os traficantes 
fugiram abandonando a 

droga em pasto. 
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Cidade linda

Umutrans
renova a
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região central 

l 7

Mountain bike
de Umuarama
foi destaque

em prova no MS
l 10

ASSESSORIA/SECOM Segue o ‘jogo’
As duas Comissões Processantes que analisam pedidos 

de cassação do prefeito afastado Celso Pozzobom 
seguem com os trabalhos e, uma delas, convocou o 
investigado e alguns ex-secretários que trabalhavam 

com ele, para serem ouvidos ainda neste mês de 
novembro. A segunda Comissão Processante ganhou 

ontem na Justiça o direito de prosseguir com os 
trabalhos normalmente, mesmo tendo seus membros 

também integrando a CPI da Covid. l 6
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Umuarama

Empresário/empregador
Contribui 11% sobre pró-labore, en tre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e  R$ 6.433,57 (R$ 707,69), por GPS.
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.100,00 (R$ 220) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 6.433,57. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.100,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.100,00
(R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê.

Índice em % SET OUT ano 12m 
IPCA (IBGE) 1,16 1,25 8,24 10,67
IGP-M (FGV) -0,64 0,64 16,74 21,73
IGP-DI (FGV) -0,55 1,60 16,96 20,95

Índice SET OUT NOV
IGP-M (FGV) 1,3112 1,2486 1,2173
IGP-DI (FGV) 1,2821 1,2343 1,2095
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 7,75%  | TJLP: 5,32%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002211:: 7ª parcela
vence em 30/11, com juros Selic de 3,03%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

23/10 a 23/11 0,5000 0,3575 0,0000
24/10 a 24/11 0,5000 0,3575 0,0000
25/10 a 25/11 0,5000 0,3575 0,0000
26/10 a 26/11 0,5000 0,3575 0,0000
27/10 a 27/11 0,5000 0,3575 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +2,01% 28,36 
Vale ON +2,23% 70,92 
ItauUnibanco PN +2,67% 23,04 
Bradesco PN +2,58% 21,10 
Magazine Luiza ON +2,33% 8,80 
Locaweb ON +5,30% 13,91

IBOVESPA: +0,83% 104.514 pontos

Iene 115,45
Libra est. 0,75
Euro 0,89
Peso arg. 100,62

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,2% 5,5940 5,5950 -0,9%

PTAX  (BC) -0,8% 5,6021 5,6027 -0,7%

PARALELO 0,0% 5,4600 5,8600 -0,8%

TURISMO 0,0% 5,4600 5,8400 -0,8%

EURO -1,4% 6,2710 6,2739 -3,8%

R$/m2 SET OUT %m %ano %12m
Paraná 1.978,27 1.987,39 0,46 15,55 18,39
Norte 2.110,26 2.097,17 -0,62 18,98 22,69
Oeste 2.020,24 2.027,94 0,38 15,31 18,18

DÓLAR 24/11

Iene R$ 0,0485
Libra est. R$ 7,47
Peso arg. R$ 0,056
R$1: 1217,29 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 24/11 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. OUTUBRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1467,40 
II R$ 1524,60 

III R$ 1577,40 
IV R$ 1696,20

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/21 a dez/21)

SSEETT OOUUTT NNOOVV
TJLP (%) 4,88 5,32 5,32
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA jan/22 1.266,50 -6,50 2,9%
FARELO dez/21 357,60 -4,60 9,2%
MILHO dez/21 579,75 -0,75 7,8%
TRIGO dez/21 836,75 -19,25 10,7%

SOJA 159,44 0,7% -2,0% 159,00
MILHO 78,25 1,3% -5,1% 78,00
TRIGO 88,59 0,2% 0,2% 90,00
BOI GORDO 304,60 2,2% 7,2% 295,00
SUINO 6,61 5,1% 2,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 24/11 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

Em 24/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 24/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 168,00 3,1% -2,3%
SOJA Paranaguá 169,00 3,7% -1,7%
MILHO Cascavel 87,00 2,4% -7,4%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR --  Taxa de 12%(Pes. físicas)

VVeenncc..::  eemmpp..  1199//1111  ffííssiiccaass  1166//1111,,ddoommééssttiiccooss  55//1111

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

Você costuma arrasar em tudo que envolve comu-
nicação, mas há sinal de tensão hoje. Pode fal-
tar diplomacia, pintar fofoca, revelação de um 
segredo ou gente intrometida com tudo isso, nem 
um santo seria capaz de manter o bom humor. O 
jeito é encontrar uma maneira de administrar esse 
caos todo e restringir o máximo possível o estrago. 

No trabalho e na vida pessoal, será preciso ceder 
em algumas coisas se quiser manter a harmonia 
com as pessoas ao redor. Além da dificuldade para 
lidar com alguém mais velho, conservador ou que 
tem um cargo mais alto que o seu, você também 
pode receber críticas. Aprenda a lidar com essas 
cobranças sem perder o bom humor.

Além da Lua seguir em seu inferno astral, ela forma 
aspectos tensos no céu e você vai precisar seguir 
sua intuição para fugir de algumas furadas. Traba-
lhar a sós ou em home office ajuda a manter o foco, 
mas não se cobre demais.

É um bom momento para encerrar um ciclo e 
cuidar de tudo o que estava pendente, ainda que 
possa pintar um ou outro problema pelo caminho. 
Talvez seja necessário fazer ajustes no trabalho se 
não estiver mais feliz com o que faz ou se está 
sonhando com uma grana melhor. 

Parcerias, sociedade e trabalho em equipe vão pre-
cisar de uma dose extra de cautela da sua parte 
nesta quinta. Será mais fácil terminar as tarefas que 
podem ser feitas junto com os colegas se você 
souber ceder em algumas coisas para manter a 
harmonia, e ainda que seja complicado atuar em 
equipe, melhor apostar na paciência hoje.

No serviço, será preciso redobrar a atenção para 
não se distrair com conversinhas paralelas nem 
perder algo importante para o andamento das tare-
fas. Vai ser um desafio manter o foco, por isso, 
tente se isolar um pouco e mergulhar nas tarefas 
para conquistar o reconhecimento que merece. Dê 
uma atenção a mais à saúde hoje.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos a 25 de Novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Libra. São 
sociáveis, pacíficos, ordeiros, inteligentes, elegantes, vaidosos e diplomáticos, espertos e de 
boa conversa. Sua presença também se destaca pela beleza física e a boa aparência. Gostam 
da vida social, de festas e diversões e estão sempre presentes nesses eventos. Seu número 
principal, do dia do nascimento, na Astrologia cabalística é o 34, formado de 3, Júpiter e de 
4, Urano. Juntos formam o 7, de Netuno, que confere intuição e que rege os assuntos ocultos 
e o misticismo. É o número dos mistérios.

Horóscopo nascido em 25 de novembro

Você vai buscar o reconhecimento que merece 
nesta quinta, mas nem tudo será um mar de rosas. 
Para evitar problemas, a dica é maneirar nas críti-
cas e não alimentar expectativas altas demais, tá?

Logo cedo, prepare-se para ralar dobrado. Infeliz-
mente, a grana não vai cair de presente no seu 
colo, tá? Também é melhor redobrar a atenção com 
perda ou prejuízo envolvendo um negócio, herança, 
impostos ou assinatura de contrato. Se precisar 
fazer ajustes e diminuir os gastos pra não estourar 
o orçamento, paciência, vá pro sacrifício.

Vai ser preciso dedicação redobrada em casa e no 
trabalho. Se você bater o pé e exigir tudo do seu 
jeito, vai dar ruim. Para driblar os problemas, o 
único caminho é ser mais flexível com o pessoal 
de casa, tá? Faça um esforço para mostrar que tam-
bém pode ser maleável, caso contrário, tudo vai 
acabar em discussão nesta quinta.

O céu está tenso nesta quinta e vai ser preciso um 
pouco mais de jogo de cintura, inclusive no tra-
balho. Redobre a atenção com os gastos depois 
do almoço e não saia por aí como um pinscher 
raivoso, comprando tudo o que vê. Se não controlar 
seus impulsos, prevejo aqui uma chuva de boletos 
atrapalhando sua vida em pouco tempo.

Essa quinta reserva algumas dificuldades em seus 
relacionamentos. No serviço, redobre a atenção 
para não se distrair com qualquer coisinha, e se 
você anda procurando um emprego ou se precisa 
de apoio para encarar qualquer dificuldade, melhor 
não esperar uma ajuda dos amigos hoje. 

Não é hora de investir nas tarefas que precisam 
de colaboração de terceiros, porque talvez as pes-
soas não estejam disponíveis para você. Adie o que 
for possível para um momento mais favorável, tá? 
Ainda, será complicado manter os pés no chão e 
não perder o foco. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 10

TCFM
BILIONESIMO

RLEGISLAR

CAPASUÃR
RIOSOROP

BOLHABAILE
CASARMN

SOSCAMPOS
RPEIODO
PROSASPA

NOEOBESA
FABAXILA
OVALAVI

PRESENTEAR
AREBALDE

Livrar-se
da respon-
sabilidade

(bras.) 

O ordinal
de "um
bilhão"
(Gram.)

Resto (de
comida)

Conso-
antes de

"polo"

Exímio 
em certa
atividade

(fig.)

1.001, em 
algarismos
romanos

Orlando
Dantas,

jornalista

Pedido 
do navio
em difi-
culdade

Recobrar;
recuperar 

A ciência
como a
Mate-
mática

Alumínio
(símbolo)

Ar, em
espanhol

Parte em
que se 

aplica o de-
sodorante

Hábito nas
festas de 

Natal e ani-
versários 

Estuda
com

atenção 

Unidade
de medida

agrária

Utensílio 
para retirar

água de
poços

Conversa
informal

Construiu a 
Arca (Bíb.)

Força Aérea
Brasileira

(sigla)
Elíptico

Gorda em
demasia
Alicerce;
fundação

Aditivo 
do sal

Borda do
chapéu

Estabele-
cer regras
Baterias 

de câmeras

Partícula 
da espuma

Trocar
alianças

Festa
dançante
Ligado 

(o abajur)

Vestes pa-
ra chuva

Acha
graça

Intimamente 
ligado; conexo

Sufixo 
de "nitrila"

Ausência
de beleza
Nana Gou-
vêa, atriz

Fazer 
uma prece

Série de filmes estre-
lada por Tom Cruise

Siga em
frente

Antônio Di-
as, pintor

Espon-
joso

Molha
muito

Opõe-se a
"cidades"
Sujeira de

móveis

4/aire — oval. 5/bolha — coeso. 6/ensopa.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO14

A C M B
O R T O G R A F I A

T O M A C O S A
B I G O R N A C A

S A D I A A O
T O T A T I L

C A A S U C A T A
D E C O R A D O R

F E R A A M A D A
C O R O L A A
I B D R A S A

I N I C I O R O M
E C A R O E R

A M A D E L E I T E
A A B A A E I

Celebrida-
de comum 
na festa
do Oscar

Profis-
sional que
limpa as

ruas

Brinde de
origem
chinesa

Código 
da pilha
palito

Presa
com 

corda

Otto (?)
Resende,
escritor

Ginástica
praticada
em aca-
demias

Aquele que
embeleza
ambientes

Julieta, em
relação a
Romeu
(Lit.)

Material
do interior
da ampu-

lheta

Artigo
definido
feminino
singular

"(?) ma-
caco no 

seu galho"
(dito)

Chama-
mento

informal

Mulher que
amamenta

criança
alheia

Beirada
de

chapéus

As três
primeiras

vogais

Ensino da
escrita

adequada
Bebe

Divisão de
uma casa
Veste de

juízes

Animal
muito
voraz

Ingrid
Bergman,

atriz 

As pétalas
da flor

Princípio;
começo

Interjeição
de nojo

Produto do
ferro-velho

Carro,
em inglês

Relativo
ao tato

Desacom-
panhado

Situado no
passado
Mastigar 

feito o rato

Pouco
profunda

(?) maríti-
ma: a praia

O CD dos
micros

Hiato de
"poeta"

Coisa, em
espanhol
O satélite 
como a Lua

Cama
portátil
Letra do 

Robin (HQ)

Peça para
malhar
ferro

Saudá-
vel; sã

Erva, em
tupi

Adoecer 

Angenor de
Oliveira:
o Cartola 

3/aaa — caá — car — rom. 4/cosa — toga. 7/bigorna.Loterias
Megasena

01 03 05 06 07 09 10 11 
13 14 15 17 21 22 24Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Quinta 25/11/2021
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MÊS DA SORTE:
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Chuva

CRESCENTE
10/12 - 22h37

CHEIA
19/11 - 05h59

MINGUANTE
27/11 - 09h29

NOVA
04/12- 04h44

Paranaguá
max 26
min 20

max 34
min 22

Cascavel
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min 22

Foz do Iguaçu
max 30
min 24
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Curitiba
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Sexta 26/11/2021

Sol
Sábado 27/11/2021

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Lotofácil concurso: 2380

04 08 10 14 15 23 25 26 34 38
43 47 54 59 74 77 80 86 90 93

Projeto de Lei que prevê incentivo ao
turismo rural é protocolado na Alep

Na última terça-feira (23), 
o deputado Reichembach 
(PSC) utilizou o espaço da ses-
são plenária da Assembleia 
Legislativa do Paraná para 
falar sobre o turismo rural, 
assunto que tem tido cada 
vez mais espaço e políticas de 
incentivo, especialmente no 
pós-pandemia.

Para o deputado, o tema 
tem importância econômica e 
social. “Assim como as serras 
gaúcha e catarinense, o Paraná 
tem um grande potencial a ser 
explorado com rotas turísticas 
pelo interior, com nossas pai-
sagens, trilhas e diversidade 
gastronômica, e por isso pre-
cisamos fortalecer as ações 
de turismo rural em todas as 
regiões do estado”, ressalta. 
Neste sentido, o deputado 
Reichembach criou um projeto 

Ricardo Barros foi denunciado no MP
O líder da bancada do 

governo na Câmara, Ricardo 
Barros (PP-PR), foi denun-
ciado no Ministério Público 
do Paraná (MPPR) por envol-
vimento em esquema de lava-
gem de dinheiro e pagamento 
de propina sobre a aquisição 
de duas empresas de ener-
gia eólica para a Companhia 
Paranaense de Energia (Copel). 
Ao longo de dois anos, Barros 
teria recebido mais de R$5 

de lei que propõe a Semana 
do Turismo Rural no Paraná, a 
ser comemorada na primeira 
semana de setembro, que foi 
protocolado na Assembleia 
Legislativa do Paraná. 

O deputado salienta que o 
turismo rural é uma atividade 
que pode complementar a 
renda dos agricultores, com a 
comercialização de seus pro-
dutos e fortalecimento da estru-
tura para receber os visitantes.

NO PARANÁ
O  I n s t i t u t o  d e 

Desenvolvimento Rural do 
Paraná (IDR) realiza parcerias 
com as prefeituras do estado 
para catalogar possíveis rotas 
turísticas rurais, além de forne-
cer estrutura para ações de for-
talecimento do turismo rural, 
como caminhadas da natureza 

e trilhas. Em 2019, foram reali-
zados 159 roteiros oficiais de 
turismo rural no Paraná, que 
envolveram cerca de 70 mil 
pessoas em todo o estado.

milhões pelo esquema.
O caso teria ocorrido 

a partir do ano de 2011, 
quando Barros era Secretário 
de Indústria, Comércio e 
Assuntos do Mercosul do 
Paraná. Durante a gestão 
da pasta, teria utilizado sua 
influência para fazer com que 
a Copel adquirisse metade 
dos ativos das empresas 
paranaenses São Bento 
Energia e Dreen Brasil. Parte 

do valor das aquisições teria 
sido transferido ao futuro 
deputado. “Considerando a 
realização das Eleições Gerais 
naquele ano, o denunciado 
(…), de forma consciente e 
voluntária, ciente da ilicitude 
e reprovabilidade de sua con-
duta, solicitou que a propina 
(…) fosse efetivada através de 
doações eleitorais”, afirmam 
os denunciantes no dossiê 
encaminhado ao MPPR.

DEPUTADO Reichembach criou o projeto 
da Semana do Turismo Rural no Paraná, a 
ser comemorada na primeira semana de 
setembro

DÁLIE FELBERG/ALEP
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Audiência debate
a terceirização da
merenda escolar

A Assembleia Legislativa 
do Paraná realiza hoje (quinta-
-feira, 25) uma audiência pública 
com o tema: Terceirização na 
Merenda Escolar. O debate, 
proposto pelo presidente da 
Comissão de Direitos Humanos 
e da Cidadania da Assembleia, 
deputado Tadeu Veneri (PT), 
tem início às 9 horas com 
transmissão ao vivo pela TV 
Assembleia, site e redes sociais 
do Legislativo.

De acordo com o depu-
tado, a Secretaria de Estado 
da Educação e do Esporte 
(SEED) está preparando a ter-
ceirização da merenda esco-
lar. “Na lógica empresarial 
do secretário, a produção e 
a distribuição da merenda é 
um negócio e não um serviço 
público”. Autor da denúncia e 
requerimento cobrando expli-
cações do Governo, o líder da 
bancada do PT, deputado esta-
dual Tadeu Veneri (PT), coor-
denará audiência pública para 
mobilizar a população num 
movimento de resistência a 
esta proposta que irá prejudi-
car estudantes e agricultores 

Deputado visita e acompanha o
andamento de obras no noroeste

Cumprindo agenda no 
Noroeste, tão logo foi eleito 3º 
Vice-Presidente da Alep, fazendo 
parte da Mesa Diretora do 
Legislativo Estadual, o deputado 
Delegado Fernando Martins, 
visitou obras em Douradina 
ontem (24). Junto ao prefeito 
Oberdan José de Oliveira, vice 
Aguinaldo Nakamura e vereado-
res Adriano ‘Pica Pau’ e Benício 
Teixeira, o ‘Benão’, o parlamen-
tar, também recebido pelo inte-
grante de seu grupo político 
na cidade, Claudio ‘Cuiabano’, 
começou a reunião no gabinete 
de Oberdan, analisando os pro-
jetos já em fase final. 

Através de recursos inter-
mediados pelo parlamentar, 
Douradina terá um projeto 
piloto no Estado, que é o ter-
minal rodoviário de container. 
Também foi visitada a obra da 
reforma no Pronto Atendimento. 
Ainda foram vistoriadas obras 
de infraestrutura do Parque 
Industrial – onde foram inves-
tidos mais de R$ 3 milhões – e 

DEBATE terá início às 9 horas com transmissão ao vivo pela TV Assembleia, site e redes 
sociais do Legislativo hoje

ARNALDO ALVES/AEN

familiares que fornecem os ali-
mentos para as escolas da rede 
pública estadual.

“A privatização da merenda 
irá atingir mais de 20 mil peque-
nos produtores paranaenses 
inscritos no Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE), 
além dos estudantes que per-
dem a garantia de uma alimen-
tação saudável. Em uma crise 
econômica profunda em que o 
país está mergulhado, a decisão 

do secretário expressa des-
prezo pela realidade e pelo 
sofrimento da população já 
sacrificada pelo desemprego 
e a fome”, disse o deputado.

Para esta audiência, foram 
convidados representantes de 
pais, professores, estudantes, 
associações de agricultores 
familiares e o Poder Público, 
representado pelo Ministério 
Público e Governo do Estado, 
e deputados estaduais.

DELEGADO Fernando analisou o andamento das obras desde a planta, junto com verea-
dores e com o prefeito de Douradina

ASSESSORIA

Parentalidade Responsável
De autoria do deputado 
Requião Filho (MDB), 
um projeto de lei que 
trata da divulgação 
dos direitos e deveres 
relativos à Parentalidade 
Responsável, foi aprovado 
em redação final e agora 
segue para sanção, ou 
veto, do Executivo. A 
proposta prevê a realização de campanhas informando a 
população sobre a prorrogação da licença-maternidade ou 
paternidade, bem como de esclarecimento sobre o significado 
da parentalidade afetiva. Entre as diretrizes propostas no 
projeto estão a priorização do melhor interesse e proteção 
integral da criança; a igualdade entre direitos e deveres dos 
genitores no que tange à educação, criação e sustento dos 
filhos; a função social da empresa e o incentivo à paternidade e 
maternidade responsáveis. O termo parentalidade responsável 
quer dizer “que é dever do pai, da mãe ou de outro responsável 
de fato, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, seus direitos”.

Grafite
A proposta aprovada em 
primeiro turno, torna 
reconhecida a prática do 
grafite como manifestação 
artística de valor cultural. O 
projeto dos deputados Boca 
Aberta Jr. (PROS) e Goura 
(PDT), determina que a arte 
seja realizada com o objetivo 
de valorizar o patrimônio 
público ou privado, desde 
que autorizada por estes e 
aponta que os grafites não 
podem conter referências 
pornográficas, racistas, 
preconceituosas, ilegais 
ou ofensivas às minorias, 
grupos religiosos, étnicos ou 
culturais. “É papel do Estado 
garantir o acesso à cultura. 
Assim, o projeto de lei visa 
proteger e dar visibilidade 
ao setor de grafite por estes 
motivos”, dizem os autores na 
justificativa da matéria.

Fundos Rotativos
Deputado estaduais aprovaram a criação do Fundo Rotativo 
para as Unidades Administradoras da Secretaria de Estado 
da Segurança Pública do Paraná. Agora só falta a sanção do 
governador para que possa se transformar em Lei. De acordo 
com o Governo, o objetivo é estabelecer fundos rotativos para 
a Polícia Militar; o Departamento de Policia Civil; o Comando 
do Corpo de Bombeiros; a Polícia Cientifica; e o Departamento 
Penitenciário. Os recursos serão compostos pela transferência 
do orçamento do Estado e destinados à manutenção, reparos, 
aquisição de material de consumo e outros gastos correntes; e a 
reformas, melhorias, ampliações, aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes e outras despesas de capital.

Calamidade Pública
A Comissão Executiva da Assembleia, reconheceu a 
ocorrência de estado de Calamidade Pública devido à 
pandemia de covid-19 em sete cidades do Paraná. Um 
documento está apto a ser promulgado pelo presidente 
da Alep, deputado Ademar Traiano (PSDB). O pedido dos 
municípios é para a renovação da situação de calamidade 
até o dia 31 de dezembro de 2021. Os municípios que 
integram a proposta são: Cambé, General Carneiro, Loanda, 
Maripá, Nova Laranjeiras, Pérola D´Oeste e Santa Mariana.

DÁLIE FELBERG/ALEP

pavimentação asfáltica. O depu-
tado também destinou viaturas 
para Polícia Militar e já anun-
ciou, junto ao prefeito, que está 
em fase de licitação a aquisição 
de uma pá carregadeira que 
será adquirida com recurso do 
Governo do Estado. O recurso no 
valor de R$ 400 mil, indicado por 
Fernando Martins, já foi liberado 
e está à disposição do Município.

“Além de conseguir recursos 
e projetos de infraestrutura 
aos municípios, é importante 
acompanharmos o andamento 
destas obras e de como está 
sendo aplicado o dinheiro que 
faz parte dos impostos da popu-
lação. Estou aqui para garantir o 
retorno deste dinheiro à comu-
nidade, de forma justa e com eco-
nomia”, completa o deputado.

 Idealizadores
Para Boca Aberta Jr., um 
dos autores, o texto tem o 
poder de democratizar a 
arte em espaços públicos. 
“O grafite é um tipo de arte 
urbana caracterizada pela 
produção de desenhos em 
locais públicos como paredes, 
edifícios, ruas e viadutos. É 
bastante usado como forma de 
crítica social. Além disso, é uma 
maneira de intervenção direta 
na cidade, democratizando 
assim os espaços públicos”, 
explica o parlamentar. Goura 
ressalta a importância do 
reconhecimento do grafite 
como cultura legal pelo Estado. 
“Falamos da arte urbana, 
expressão cultural que tem de 
ser reconhecida pelo Estado. 
Dá opção para jovens terem 
uma carreira, além de ser 
uma forma de expressão”, 
completou.
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DER anunciou
redução nas tarifas 
de ônibus no Paraná

Boa notícia para quem viaja 
de ônibus pelo Paraná. A partir 
do próximo sábado (27), fica-
rão mais baratas as passagens 
de transporte intermunicipal 
de passageiros de todas as 
linhas que cruzam praças de 
pedágio no Paraná, em decor-
rência do término dos contra-
tos de concessão do Anel de 
Integração. A medida foi soli-
citada pelo deputado estadual 
Soldado Fruet (Pros) em reque-
rimento à Agência Reguladora 
do Paraná (Agepar), na última 
segunda-feira (23), e confir-
mada ontem (quarta-feira, 
24) pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER-PR).

No expediente ao dire-
tor-presidente da Agepar, 
Reinhold Stephanes, o Soldado 
Fruet pediu a imediata comu-
nicação às empresas que pres-
tam o serviço de transporte 
rodoviário coletivo intermu-
nicipal no Paraná para que 
diminuam o preço da tarifa 
em decorrência da gratuidade 

Redução é inédita
De acordo com o DER, é a primeira vez que as passagens terão o 
preço reduzido. O valor mais baixo começa a ser cobrado após as 
23h59 de hoje (26) nas linhas que cruzam as praças de pedágio 

da Econorte, Viapar e Ecocataratas e após as 23h59 do dia 27 nas 
linhas que cruzam as praças de pedágio da Caminhos do Paraná, 

Rodonorte e Ecovia. O DER ressaltou que fiscais do órgão atuam na 
verificação de veículos e venda de passagens em todas as regiões 
do Estado, garantindo o cumprimento da legislação vigente e das 

obrigações contratuais das empresas, aplicando as sanções cabíveis 
sempre que qualquer irregularidade é constatada.

Lojas apresentam descontos de
mais de 60% na Black Friday

O comércio de Umuarama 
está definitivamente no clima 
da Black Friday. Um rápido 
passeio pela avenida Paraná 
é suficiente para constatar 
que um número expressivo de 
empresas aderiu à campanha 
de promoções. Os estabeleci-
mentos atenderão em horário 
especial na sexta-feira (26), 
das 9 às 22h, e também no 
Sabadão (27): das 9 às 17h.

Na avaliação dos lojistas, a 
data serve como termômetro 
para as compras de Natal. Para 
potencializar o faturamento na 
Black Friday, entidades como a 
Fecomércio-PR e a própria Aciu 
orientam que os estabelecimen-
tos coloquem em prática planos 
de fidelização de clientes e des-
contos bem planejados. A gestão 
de estoques deve dar a tônica 
dos bons resultados e uma das 
principais estratégias é conceder 
descontos substanciais sobre 

dos pedágios, inclusive aler-
tando para possíveis punições 
às empresas que deixarem 
de proceder com o desconto. 
“Se alguém merece benefí-
cio pelo fim das concessões 
de pedágios é o povo para-
naense, e não as empresas 
de ônibus”, afirmou o depu-
tado, que pediu fiscalização 
da agência para verificar a 
efetiva aplicação do desconto 
pelas 37 empresas autoriza-
das a operar 620 linhas.

O DER informou que, no 
caso das linhas rodoviárias 
padrão, o valor não está 
embutido na tarifa básica 

cobrada, bastando as empre-
sas deixarem de cobrar o 
pedágio no ato da venda da 
passagem. Já nas linhas inter-
municipais metropolitanas 
do interior do Estado, o valor 
é calculado em função do 
número de eixos do veículo 
e de passageiros transporta-
dos e está incluso no valor da 
tarifa básica. Segundo o DER, 
todas as empresas foram ofi-
ciadas na última terça-feira 
(23) quanto à medida, que 
estão recebendo as novas 
tabelas com os preços das 
passagens, descontados os 
custos com pedágios.

produtos que estão parados ou 
com baixo giro.

“Chama especialmente a 
atenção a diversidade de pro-
moções e o comprometimento 
dos associados em disponibili-
zar descontos reais, em alguns 
casos superiores a 60%”, des-
taca o presidente da Aciu, 
Orlando Luiz Santos.

Pa r a  a p r o v e i t a r  o s 

descontos de produtos e servi-
ços é preciso tomar alguns cui-
dados, a fim de evitar transtor-
nos com preços enganosos e 
produtos falsos. A Black Friday 
surgiu nos Estados Unidos nos 
anos 1960 e desde 2010 acon-
tece no Brasil, com a intenção 
de esvaziar o estoque de peças 
e produtos para o tradicional 
reabastecimento de fim de ano.

UM rápido passeio pela avenida Paraná é suficiente para constatar que um número expres-
sivo de empresas aderiu à campanha de promoções

ASSESSORIA

Proposta alternativa II
“Alvaro Dias destacou ainda 
que a desarrumação das contas 
públicas “promove o aumento 
do endividamento do país, e 
a dívida pública que já cresce 
de forma avassaladora será 
incontida, provocando alta 
de taxas de juros, inflação, 
recessão e mais desemprego”. 
“Somos favoráveis ao Auxílio 
Brasil sim, permanente. Mas 
somos contrários a furar o 
teto de gastos e dar calote nos 
brasileiros”, ressaltou Álvaro 
Dias, líder do Podemos.

Coop+10
O Sistema Ocepar promove, 
nesta quinta-feira (25/11), o 
Fórum de Educação Política, 
em conjunto com o Sistema 
OCB. De acordo com os 
organizadores, além de debater 
as perspectivas político-
econômicas, considerando as 
eleições de 2022, o evento 
também marca o início das 
atividades do Programa de 
Educação Política parana.
coop+10, iniciativa do Sistema 
Ocepar lançada em 2018, cujo 
objetivo é sensibilizar o público 
cooperativista para o exercício 
do voto consciente. O Fórum de 
Educação Política é dirigido a 
diretores, executivos e agentes 
das cooperativas do Paraná. A 
inscrição pode ser feita no site 
do Sistema Ocepar.

Vice-presidência
O deputado estadual Delegado 
Fernando Martins (PSL) foi 
eleito 3º vice-presidente da 
Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa do Paraná. O 
parlamentar, que está em seu 
primeiro mandato, foi eleito 
com 46 votos favoráveis. 
“Assumo com bastante honra 
e com bastante dedicação 
e espero poder contribuir 
bastante com os trabalhos da 
Assembleia e com o meu estado 
Paraná”, afirmou o novo 3º 

vice-presidente da Assembleia. 
A Mesa Diretora do atual biênio 
tomou posse em 1º de fevereiro 
deste ano. Devido à cassação 
do mandato do deputado 
estadual Fernando Francischini 
(PSL) e anulação de votos, 
outros três deputados estaduais 
também deixaram suas funções 
no Legislativo, entre eles Do 
Carmo, que ocupava a 2ª vice-
presidência.

Contas 2020
O Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná (TCE-PR) marcou 
para o dia 1º de dezembro a 
sessão de julgamento do Parecer 
Prévio sobre as contas de 2020 
do governador Ratinho Júnior. 
A sessão extraordinária será 
realizada por videoconferência, 
terá início às 14 horas do dia 1º, 
com transmissão ao vivo pelo 
canal do TCE-PR no YouTube. 
O relator do processo será o 
conselheiro Durval Amaral. O 
Parecer Prévio emitido pelo 
TCE-PR será encaminhado 
à Assembleia Legislativa do 
Paraná. A legislação determina 
que cabe aos deputados o 
julgamento das contas do chefe 
do Poder Executivo estadual.

Crises hídricas
O deputado federal Gustavo 
Fruet (PDT-PR) apresentou 
na Câmara dos Deputados, 
projeto de Lei para instituir um 
conjunto de medidas destinadas 
a elevar a racionalidade e a 
eficiência no uso da água. O 
objetivo é preparar o país para 
o enfrentamento de crises 
hídricas, como a que assola a 
regiões Sul e Sudeste em 2021. 
“Está cada vez mais claro que a 
atual situação de crise hídrica 
que estamos enfrentando nas 
regiões Sul e Sudeste pode se 
tornar cada vez mais recorrente. 
Portanto, é fundamental 
prepararmos o país de modo a 
minimizar futuros eventos e suas 
consequências”, explica Fruet.

Proposta alternativa
O senador Alvaro Dias defendeu 
o pagamento do Auxílio Brasil, 
porém por meio de uma proposta 
alternativa, elaborada pelo Podemos 
juntamente com economistas, que 
oferece fontes de recursos que 
viabilizam o benefício sem furar 
o teto de gastos ou dar calote no 
povo brasileiro. A proposta utiliza, 
por exemplo, recursos que eram 
destinados pelo governo para pagar 
“emendas de relator”, conhecidas 
como “orçamento secreto”.

SENADOR Alvaro Dias defenda 
proposta alternativa que prevê fontes 
de renda que viabilizam o Auxílio Brasil 
sem furar o teto de gastos

GEORGE GIANNI
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Saúde faz ações
de combate à dengue
em alusão ao “Dia D”

O Serviço de Vigilância 
Ambiental da Secretaria 
Municipal de Saúde iniciou na 
segunda-feira, 22, as ações do 
‘Dia D’ de combate à dengue 
em Umuarama. Na terça, 23, 
as atividades ocorreram na 
UBS Guarani/Anchieta e no 
entorno do Lago Aratimbó, 
onde agentes de endemias e 
educação em saúde realiza-
ram mutirão de limpeza.

Nesta quarta-feira, 24, foi a 
fez da UBS San Remo realizar 
atividades recreativas (tapete 
interativo da dengue e distri-
buição de pipoca e algodão-
-doce) e panfletagem. À tarde 
o mutirão de limpeza foi des-
locado ao Bosque dos Xetá. 
Nesta quinta, 25, a programa-
ção continua na UBS Panorama 
pela manhã e à tarde haverá 
eliminação de criadouros 
do mosquito da dengue no 
Cemitério Municipal.

Embora a situação da den-
gue aparente controle, com 
123 notificações de suspeitas 
da doença e 10 casos positi-
vos registrados neste ano, em 
Umuarama, a população não 
pode relaxar. “Qualquer des-
cuido pode facilitar a prolife-
ração do mosquito e permi-
tir o aumento dos casos, por 

Dois casos de covid confirmados
e nenhuma morte é registrada

Mais uma vez o Boletim 
Covid, emitido diariamente pela 
Secretaria Municipal de Saúde, 
traz uma boa notícia: apenas 
dois casos da doença foram con-
firmados na cidade ontem (quar-
ta-feira, 24), sendo uma mulher e 
um homem. O número de óbitos 
também continua em 323, já que 
nenhuma morte foi oficialmente 
comunicada nesta data.

Desde o início da pandemia 
de coronavírus, em março de 
2020, 19.436 pessoas tiveram 
exames com resultados posi-
tivos e 19.067 se recupera-
ram totalmente. O número de 
casos ativos caiu de 47 para 46 
e o total de suspeitos aumen-
tou de 219 para 287.

EMBORA a situação da dengue aparente controle, com 123 notificações de suspeitas da 
doença e 10 casos positivos registrados neste ano, em Umuarama

FOTOS: ASSESSORIA/SECOM

isso temos essa semana de 
combate à dengue e o ‘Dia D’, 
que será no sábado, na Praça 
Arthur Thomas, a partir das 
8h30”, convidou o coordenador 
da Vigilância Ambiental, Carlos 
Roberto da Silva.

Também haverá atividades 
na UBS Posto Central, nesta 
sexta, capacitação para agen-
tes de combate a endemias 
para melhoria na qualidade 
do trabalho de campo, alon-
gamento com a Secretaria 
de Esporte e Lazer e palestra 
sobre ética, conduta e impor-
tância da lei 018/92, com a 

coordenadora do Programa 
Família Acolhedora, Juvani 
Cirino Gonçalves, assistente 
administrativo do município e 
bacharel em Direito.

O ‘Dia D’ terá exposições de 
fotos do Projeto “Orquídeas” 
e das vistorias realizadas com 
drone; tenda de prevenção 
da dengue com microscópio 
e orientações; moldura para 
fotos com tema Aedes aegypti 
e #denguenão; tapete intera-
tivo da dengue, banner com 
slogan da campanha e deco-
ração da praça com balões 
pretos e brancos.

No Hospital Uopeccan, que 
disponibiliza alas exclusivas 
para o tratamento da covid-19, 
credenciadas pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde), existem duas 

pessoas de Umuarama interna-
das na UTI e mais três nas enfer-
marias. O município segue em 
‘bandeira verde’, que sinaliza 
baixo risco de contaminação.

DESDE o início 
da pandemia de 
coronavírus, em 
março de 2020, 
19.436 pessoas 
tiveram exames 
com resultados 
positivos e 19.067 
se recuperaram 
totalmente

Linha histórica
A menos de um ano da eleição, a inflação da 3ª quadrissemana de 
novembro/21 é a maior dos últimos quinze anos. A linha histórica, 
conforme o atual informativo da Secretaria de Política Econômica 
(SPE), do Ministério da Economia, mostra que o índice do governo 

de Jair Bolsonaro (0,96%) supera o registrado em 2015, no 
mesmo período, durante o governo Dilma Rousseff (0,94%). Foi o 

desarranjo na economia que turbinou o processo de impeachment 
da petista. Em 2016, já no governo Temer, no período de análise, 
o índice caiu para 0,24%, subiu para 0,32% em 2017 e em 2018, 

despencou para 0,05%.

Ascendente
A trajetória da inflação 
permanece ascendente. 
Comparada com a última 
semana, houve aceleração dos 
grupos: Transportes (de 2,55% 
para 2,98%), destaque para
gasolina (de 7,28%, ante 6,14%); 
e Educação, leitura e recreação 
(de -0,19% para 0,57%), 
destaque para passagem aérea 
(de -1,87% para 2,88%).

Cenário
Apesar dos índices crescentes, 
Bolsonaro e seu time 
econômico assistem inertes 
a inflação sob descontrole 
e se eximem de qualquer 
responsabilidade. Sem anúncio 
de medidas para conter os 
preços, Bolsonaro e Guedes 
jogam a culpa no cenário 
econômico mundial. “O 
mundo todo está sofrendo 
com a economia neste, espero, 
pós-pandemia”, tem repetido 
Bolsonaro.  

Deltan vem aí
Ex-procurador chefe da 
Operação Lava Jato no MPF, 
Deltan Dalagnol vai estrear na 
política após fazer mistério com 
seu desligamento da categoria. 
É ele uma das estrelas nacionais 
a se filiar no Podemos de Sergio 
Moro, enquanto o ex-juiz faz 
mistério com Alvaro Dias.

Mineração
Entidades ambientalistas 
foram excluídas do debate e 
denunciam que as alterações 
em discussão, na Câmara, 
do Código de Mineração 
(Decreto-Lei 227/67) atendem 
a interesses do setor mineral 
(grandes, médias e pequenas 
mineradoras ou garimpeiros). 
Por pressão das entidades e da 
oposição, a votação do parecer 
do Grupo de Trabalho - sob 
relatoria da deputada Greyce 
Elias (Avante-MG) -, prevista 
para esta semana, foi adiada.

Anuência
O Comitê Nacional em Defesa 
dos Territórios Frente à 
Mineração aponta que, ao 
retirar a obrigatoriedade 
de anuência de Estados e 

Municípios para instalação 
de empreendimentos de 
mineração, a proposta 
concentra poder demasiado 
na esfera federal, restringindo 
a decisão de entes federados 
aos seus territórios e fechando 
os principais canais atuais de 
interlocução das comunidades 
atingidas e ameaçadas pela 
mineração.

Na esteira
Ex-ministros do governo 
Bolsonaro aguardam a possível 
filiação ao PL para darem 
início aos seus planos de 
campanha. Três deles deixaram 
as respectivas pastas sob 
saraivadas de polêmicas e 
denúncias.

Triunvirato
Ex-titular do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, expulso do 
Novo, vai tentar uma vaga no 
Senado. Abraham Weintraub, 
ex-ministro da Educação, tem 
conversado sobre possível 
candidatura ao governo de São 
Paulo. E o ex-chanceler Ernesto 
Araújo cogita concorrer à 
Câmara, pelo DF.  

Dossiê
André Mendonça venceu a 
primeira batalha, mas terá pela 
frente uma guerra durante a 
sabatina na próxima semana. 
Será cobrado pelos senadores 
principalmente sobre sua 
polêmica gestão no Ministério 
da Justiça, quando abusou de 
processos com base na Lei de 
Segurança Nacional. Perseguiu 
jornalistas e produziu um dossiê 
sobre a atuação de 579 policiais 
e professores identificados 
como antifascistas.

Crise
Deputado Gustavo Fruet 
(PDT-PR) pretende instituir um 
conjunto de medidas para elevar 
a racionalidade e a eficiência 
no uso da água. Por meio de 
uma proposta que altera a 
Lei nº 9.433/1997 (Política 
Nacional de Recursos Hídricos), 
o parlamentar sublinha que o 
objetivo é preparar o País para o 
enfrentamento de crise hídrica, 
como a que assola as regiões Sul 
e Sudeste em 2021.
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Justiça nega pedido de suspensão
da segunda Comissão Processante

A justiça Sandra Lustosa 
Franco denegou um pedido 
de liminar impetrado pelos 
advogados de defesa do 
prefeito afastado Celso 
Pozzobom, contra o presi-
dente da Câmara Municipal 
de Umuarama e membros 
da Comissão Processante II, 
que analisa pedido de cassa-
ção, referente ao pagamento 
de parcela na compra de um 
apartamento, que teria sido 
feita com dinheiro desviado 
do município.

O pedido foi baseado na 
alegação de que os vereado-
res membros da Comissão 
Processante II, João Paulo 
Rodrigues (Sorrisal), Ana 
Novais e Edinei Custódio, 
também integram a Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI 
da Covid), que paralelamente 
realiza investigação sobre 
supostos desvios milionários 
do Fundo Municipal de Saúde.

No pedido feito pelos advo-
gados de defesa de Pozzobom 
foi requerida a suspensão da 
Comissão Processante II e nuli-
dade dos trabalhos.

OITIVAS
Ontem (24) os membros 

Pozzobom foi intimado para ser ouvido em 30 de novembro
A Comissão Processante I 

(CP-I), que investiga pedido 
de cassação do prefeito afas-
tado, após denúncias feitas na 
Câmara por envolvimento em 
dispensas irregulares de lici-
tação, má gestão na adminis-
tração do Ciuenp (Consórcio 
Intermunicipal de Urgência e 
Emergência do Noroeste do 
Paraná) e por supostamente 
ter furado a fila da vacinação 
contra a covid-19, convocou, 
além de Celso Pozzobom, tam-
bém ex-secretários e empresá-
rios para serem ouvidos ainda 
neste mês.

A decisão foi tomada em 
uma reunião realizada na 
última terça-feira (23), quanto 
ainda forma tratados assun-
tos relacionados à revogação 
de um processo licitatório para 
a contratação de empresa que 
faria análise técnica de con-
tratos firmados pela prefei-
tura com empresas da área de 
saúde. O pedido da análise foi 

CP-II realizaram a primeira 
reunião, dentro da análise 
do pedido de cassação de 
Pozzobom, embasados em 
suposta compra de aparta-
mento em Umuarama, no 
Edifício Malibu, situado na 
avenida Governador Parigot 
de Souza, em nome do pre-
feito afastado. A aquisição do 
imóvel teria sido paga com 
recursos públicos. Também 
participaram da reunião, 
o advogado do acusador, 
ex-prefeito interino Jorge 
Vieira e advogados de defesa.

O empresário do ramo da 
construção civil, Carlos Cher 
Valente foi o primeiro a ser 
ouvido. Ele é dono da constru-
tora que executa a obra de um 
edifício onde Pozzobom teria 
comprado o apartamento no 
ano de 2019 ao custo de R$ 180 
mil, divididos em três parcelas.

Valente respondeu ques-
tões relativas aos procedi-
mentos adotados para a for-
malização da compra, assim 
como confirmou que as primei-
ras parcelas foram pagas pelo 
advogado Heber Lepre, ex-pro-
curador jurídico do municí-
pio. Ele detalhou os processos 
relativos à compra, bem como 

informou que resta uma par-
cela do imóvel a ser quitada.

DISPENSADO I
Poster iormente ser ia 

ouvido o empresário do ramo 
imobiliário Paulo Sérgio 
Pereira da Silva. No entanto, 
a defesa do prefeito afastado 
Celso Pozzobom requereu que 
Silva não falasse, tendo em 
vista que seu nome não cons-
tava na denúncia do pedido de 
cassação. Ante ao fato, o pre-
sidente da comissão acatou o 
pedido da defesa e Paulo César 
não foi ouvido.

DISPENSADO II
Na sequência, às 10h45, 

estava agendada a oitiva 
com Hermes Correa Almeida, 
porém, a defesa de Almeida 
solicitou ao presidente da 
CP-II, vereador Sorrisal, que 
a oitiva fosse remarcada para 
o dia 06 de dezembro, tendo 
em vista que Correa já está 
intimado para outras oitivas 
no período.

EX-PROCURADOR
O advogado Heber Lepre 

Fregne foi a quarta testemu-
nha convocada para a oitiva 

na quarta-feira. Ele confirmou 
que auxiliou no processo rela-
tivo à compra do apartamento 
adquirido por Celso Pozzobom 
enquanto era procurador jurí-
dico do município, cargo que 
ocupou até setembro de 2019. 
As tratativas para a compra do 
apartamento se iniciaram no 
começo de 2019.

Lepre ressaltou ter inter-
mediado pagamento de 
prestações do apartamento, 
confirmando ainda que uma 
das parcelas teria sido paga 

pelo ex-diretor de assuntos 
institucionais da prefeitura, 
José Cícero Laurentino, e que 
foi preso durante a Operação 
Metástase.

Questionado se possuía 
alguma procuração para atuar 
em nome do prefeito, Heber 
destacou que apenas auxiliou 
o então prefeito e que não pos-
suía procuração para tanto, 
justificando que o contrato 
da compra do apartamento 
foi assinado por Celso Luiz 
Pozzobom.

DUAS testemunhas foram ouvidas na primeira reunião da Comissão Processante que anali-
sa pedido de cassação referente à compra de apartamento com dinheiro público

ALEX MIRANDA

feito pela defesa do prefeito 
afastado Celso Pozzobom.

O presidente da Câmara, 
vereador Fernando Galmassi 
decidiu não contratar a 
empresa e, depois da decisão, 
os membros da Comissão 
Processante I deliberaram 
pelo prosseguimento dos tra-
balhos, visando a instrução 
processual.

Na sexta-feira, 26, deverá 
ser ouvido às 9h José Pento 
Neto. Às 9h30 foi marcada a 
oitiva com João Megda, às 10h, 
é a vez de Edivaldo Ceranto 

Junior, às 10h30 Cleber Bonfim 
e às 11h Mauro Liutti.

Na segunda-feira (29), às 
14h será ouvida a ex-secretária 
de Comunicação da Prefeitura, 
Leticia d’Avila, às 14h30 é a vez 
de Luiz Genesio Picoloto, às 15h 
José Antonio Favarão, às 15h30 
Gilmar Carlos Garcia e às 16h, 
Marcos Everaldo Navarro.

A oitiva de Celso Pozzobom foi 
marcada para a terça-feira (30).

PREFEITO afastado Celso Pozzobom 
deverá ser ouvido por uma das Comissões 

Processante ainda no mês de novembro
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Técnicos da Habitação participaram de
congresso brasileiro de habitação social

A equipe técnica da Diretoria 
de Habitação da Prefeitura de 
Umuarama participou, nesta 
semana, de forma on-line, 
do 3º Congresso Brasileiro de 
Habitação Social e Agentes 
Públicos de Habitação, reali-
zado entre os dias 22, 23 e 24 
com conteúdo voltado à gestão 
do setor. O objetivo foi atualizar 
os participantes sobre as novas 
práticas, através de capacita-
ção pontual, e também sobre o 
Programa Casa Verde e Amarela, 
lançado no último dia 25 em 
substituição ao Programa Minha 
Casa Minha Vida, criado há 11 
anos pelo governo federal.

A diretora de Habitação do 
município, Edna Aparecida 
Justino, disse que a qualifi-
cação trouxe à equipe conhe-
cimentos sobre as mudan-
ças que chegam com o novo 
programa, bem como uma 
atualização nas perspectivas 
e práticas. “A habitação de 
interesse social é importante 
para o desenvolvimento da 
cidade e o prefeito em exer-
cício Hermes Pimentel quer 
toda a sua equipe pronta 
para quando o novo pro-
grama federal estiver dispo-
nível ao município”, explicou.

No congresso, lideranças do 
setor explicaram que as pessoas 
que vivem em condições precá-
rias geram um impacto socioe-
conômico de grandes propor-
ções à administração pública, 
causando um efeito negativo 
que se estende por todas as 
esferas de governo. Portanto, é 
essencial colocar ações em prá-
tica para desagravar esse quadro 
e garantir o pleno desenvolvi-
mento das cidades.

O evento reuniu especialistas 
que orientaram os participantes 
sobre as ações de maior eficiência 

Umutrans renovou a sinalização nas
avenidas Paraná, Londrina e Tiradentes

A Umutrans – Diretoria de 
Trânsito de Umuarama iniciou 
na última terça-feira (23) a revi-
talização da sinalização viária 
da área central da cidade. O 
trabalho acontece na exten-
são da avenida Paraná entre o 
Camelódromo e a praça Miguel 
Rossafa e daí até a avenida 
Castelo Branco. As obras fazem 
parte de pacote de ações da 
Prefeitura de Umuarama para 
a chegada das festas de final 
de ano e devem ser concluídas 
até a próxima semana.

Segundo as equipes da 
Secretaria Municipal de Defesa 
Social, além da sinalização das 
vias, haverá também inter-
venções no entorno das pra-
ças Santos Dumont, Hênio 
Romagnolli, Arthur Thomas e 
Miguel Rossafa. Estão sendo 
revitalizadas faixas de pedes-
tres, bordos de praças e áreas 
de estacionamento. Além de 

no setor. Foram 12 palestras com 
temas relevantes e um talk show 
para o fechamento.

Com o compartilhamento 
de práticas de sucesso e rela-
tos de experiências concretas, 
o congresso é o maior evento 
do setor habitacional realizado 
no Brasil, destinado a agen-
tes públicos direta ou indire-
tamente ligados à habitação 
social, profissionais do setor 
privado, arquitetos, advoga-
dos, assistentes sociais, enge-
nheiros e lideranças sociais.

contribuir com a segurança de 
motoristas e pedestres, mini-
mizando o número de aciden-
tes de trânsito, a cidade ficará 
mais bonita para o Natal, como 
é o desejo e a determinação do 
prefeito Hermes Pimentel.

Todo trabalho está sendo 
feito apenas no período 
noturno, como forma de preju-
dicar minimamente os cidadãos 
umuaramenses. A renovação da 
sinalização é um serviço perma-
nente que a Umutrans realiza 

O evento reuniu, de forma remota, especia-
listas que orientaram os participantes sobre 

as ações de maior eficiência no setor

ASSESSORIA/SECOM

TODO trabalho está sendo feito apenas no período noturno, como forma de prejudicar minimamente os cidadãos umuaramenses

ASSESSORIA/SECOM

para a manutenção das vias, 
porém todo trabalho é sempre 
realizado com esse cuidado de 
não interferir no cotidiano de 
motoristas e pedestres. Outros 
trechos ainda podem ser con-
templados com a revitalização.
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

SORRISO BOM DE BOCA 
SORRINDO COM O LIONS           

E A COLGATE. 

   

O Lions Clube de Umuarama está par-
ticipando do Projeto SORRISO BOM 
DE BOCA, SORRINDO COM O LIONS E 
COLGATE, destinado a ações com cri-
anças de 5 a 8 anos (ou idades próxi-
mas) e visa trazer conceitos de higie-
ne oral e educação em saúde bucal.  

Alunos da Escola Municipal Profª Analides Olivei-
ra  Caruso do Bairro Industrial recebem os kits. 

Polícia Civil de Umuarama registrou
10 homicídios dolosos desde janeiro

Com atuação preventiva, 
investigação e planejamento 
executado pelas forças poli-
ciais, o número de mortes vio-
lentas intencionais (MVI) reduziu 
em 12,82% nos nove primei-
ros meses de 2021 no Paraná, 
em comparação com janeiro 
a setembro do ano anterior. O 
destaque é que em 174 muni-
cípios (43% do Estado) não 
houve ocorrências deste tipo de 
crime neste ano. Em 2020, neste 
período, foram 154 cidades sem 
mortes violentas.

10 MORTES EM UMUARAMA
De acordo com os dados, 

em Umuarama, onde fica ins-
talada a sede da 7ª Subdivisão 
Policial (SDP), foram registra-
das, desde janeiro deste ano 
até ontem, 10 homicídios dolo-
sos, incluindo feminicídios. O 
mês mais violento foi agosto, 
com o registro de 4 mortes. 
Em janeiro foi registrado um 
homicídio, depois somente em 
março, quando duas pessoas 
foram assassinadas. Em abril 
mais um registro foi feito e em 
maio houve mais duas mortes.

REGISTROS
Os dados foram divulgados 

pela Secretaria da Segurança 
Pública do Paraná nesta quar-
ta-feira (24). O levantamento 
aponta que o número de casos 
registrados de janeiro a setem-
bro caiu de 1.651 no ano pas-
sado para 1.466 no mesmo 
período deste ano – 187 mor-
tes a menos. O indicador 
Mortes Violentas Intencionais é 
composto por crimes de homi-
cídio doloso, latrocínio, lesões 
corporais seguida de morte e 
feminicídios.

A redução destes crimes 
indica o acerto das estraté-
gias adotadas pelas polícias. 
“A redução se deve ao traba-
lho das forças de segurança, 
por meio de uma estratégica 
específica, com ação direta e 
de inteligência policial contra 
o tráfico de drogas, principal-
mente, pois combatendo este 
crime, combate-se também o 
homicídio”, afirmou o secre-
tário da Segurança Pública, 
Romulo Marinho Soares,

Os quatro crimes analisa-
dos apresentaram redução no 
Estado no comparativo dos 
períodos de 2020 e 2021. No 
caso de homicídios dolosos, 
queda foi de 11,59% (de 1.511 
para 1.354). Houve redução 
de 29,03% nos casos de lesão 

Mapa do crime
Para o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Hudson 
Leôncio Teixeira, o trabalho e as estratégias adotadas pela corporação 
contribuíram para a redução de mortes violentas intencionais. Houve 
maior presença ostensiva nas ruas e a atuação dos efetivos especiali-
zados e regulares, que não parou durante todo o período. “Atuamos 
dentro do que o mapa do crime do Paraná nos demonstra, tanto na 
parte criminal quanto na questão de trânsito, de forma pontual, diu-

turnamente, e nas regiões onde há maior necessidade de aplicação do 
policiamento preventivo, justamente para que os números continuem 

caindo e, assim, passamos dar mais segurança à população”, disse.

Ações cirúrgicas
Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, Silvio Jacob Ro-
ckembach, a Polícia Civil do Paraná está atuando em ações cirúrgicas 
e em áreas de interesse operacional, que são mapeadas através da 
atividade de inteligência, o que proporciona uma atuação conjunta 
das forças policiais naqueles aspectos que têm uma relação direta 

com as mortes violentas. “Estamos atacando o crime em vários pontos 
específicos, onde existe concentração de homicídios, principalmente 

vinculados ao tráfico de drogas. O que está sendo realizado é um traba-
lho muito forte de inteligência e, através dele, orientamos toda a nossa 

atividade operacional, o que tem levado ao aumento significativo do 
índice de solução de homicídios”, explicou.

corporal seguida de morte 
(de 40 para 31), de 10,09% em 
feminicídio (de 55 para 49) e de 
28,88% em roubo seguido de 
morte (latrocínio), de 45 para 32.

O balanço da Secretaria da 
Segurança aponta, ainda, que 
o mês de junho foi o que teve o 
menor número de mortes vio-
lentas intencionais, com 130 
ocorrências, seguido de agosto 
(135) e maio (159).

A diminuição de mortes vio-
lentas intencionais tem sido 
constante desde março deste 
ano. O reforço de operações, 
intensificação de policiamento 
preventivo e ações de inteli-
gência ajudaram no combate à 
violência. “Tivemos uma polícia 
mais presente e ações investi-
gativas mais eficientes”, disse o 
secretário Marinho Soares.

ÁREAS
O Paraná possui 23 Áreas 

Integradas de Segurança 
Pública do Paraná (AISPs) – 
divisão geográfica do setor, 
que congrega todos os municí-
pios. Em 11 houve aumento no 
número de cidades sem homi-
cídios. Os destaques são a 18ª 
AISP, com sede em Apucarana, 
onde 19 das 26 cidades não 
tiveram casos nos primeiros 
nove meses deste ano, a 23ª 
AISP (Jacarezinho), onde 13 de 
22 cidades não tiveram mortes 
violentas intencionais, e a 16ª 
AISP (Paranavaí), com 19 de 
um total de 34.

Das 23 AISPs do Estado, 16 
registraram queda nos índices 
de mortes violentas intencionais. 
A redução mais expressiva foi 
na 18ª AISP, de Apucarana, que 

abrange 26 municípios do Vale 
do Ivaí, onde houve redução de 
morte violentas intencionais em 
64% (de 28 para 10). Em números 
absolutos, a maior diminuição foi 
na 2ª AISP (São José dos Pinhais), 
Região Metropolitana de Curitiba, 
com 40 mortes a menos nos nove 
primeiros meses deste ano (de 
370 para 330).

Outras AISPs que tive-
ram redução foram a 23ª 
(Jacarezinho, que abrange 22 
municípios do Norte Pioneiro), 
com queda de 47%; a 21ª 
(Cornélio Procópio, que abrange 
20 municípios do Norte), com 
menos 45%; a 19ª AISP, de 
Rolândia (que abrange 16 muni-
cípios do Norte), com menos 
41%; e a 20ª (Londrina, que cor-
responde a cinco municípios do 
Norte), com queda 36%.

O mês mais violento na região de Umuarama foi o de agosto, quando foram registrados quatro assassinatos
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Delegacias de Polícia fecham as 
portas durante 48 horas no Paraná

Policiais civis do Paraná 
começaram ontem (quarta, 24) 
e seguem durante toda esta 
quinta-feira (25) uma parali-
sação. Em Umuarama, carta-
zes foram colados na porta da 
delegacia para demonstrar o 
ato da categoria.

Durante os dois dias de 
mobilização, serão atendidas 
apenas situações graves e 
emergenciais. As pessoas que 
necessitam de atendimento na 
delegacia de Umuarama estão 
sendo orientadas sobre a para-
lisação e como proceder.

Os policiais civis estão rei-
vindicando a reposição infla-
cionária, que segundo a cate-
goria, não ocorre há seis anos. 
Eles também cobram melhores 
estruturas e mais escrivães e 
papiloscopistas.

Hoje o Estado conta com 
3.839 policiais civis na ativa em 
349 delegados, mas a categoria 
defende a necessidade de mais 
contratações e a realização de 
concursos para ajustar o qua-
dro de profissionais.

PROGRESSÕES 
AUTORIZADAS

O governador Ratinho 
Junior autorizou, na última 
segunda-feira (22), o paga-
mento de promoção para 724 
policiais civis. Essa valorização 
no quadro de funcionários da 
Polícia Civil do Paraná terá um 
impacto financeiro de R$ 556 
mil por mês para a Secretaria 
estadual de Segurança Pública. 

“Temos uma série de ações 
em andamento para a segu-
rança pública e essa é mais uma 

delas. Esse reconhecimento dos 
profissionais é muito impor-
tante. As promoções viabilizam 
o crescimento do policial na car-
reira e traz reflexos positivos no 
dia a dia”, destacou o governado 
Ratinho Junior.

“A Polícia Civil agora conta 
com extrajornada, não cuida 
mais de presos e está sendo 
reequipada com novos equi-
pamentos e estruturas físicas, 
como as Delegacias Cidadãs. 
E, para fechar, realizamos 
neste ano o concurso público 
para 400 novos profissionais, 
melhorando o nosso quadro”, 
acrescentou.

Serão beneficiados, segundo 
os decretos assinados, agentes 
em operações policiais, papilos-
copistas, escrivães, investigado-
res e delegados de polícia. A pro-
moção na carreira é a mudança 

Ciclista morre 
atropelado na rodovia

O velório do ciclista e 
empresário Waldemar Tenfen, 
conhecido como ‘Polaco’ foi 
realizado ontem e na madru-
gada de hoje (quinta-feira, 25) 
na Capela Mortuária do distrito 
de Santa Eliza. O sepultamento 
está previsto para ocorrer hoje, 
às 10h no cemitério do distrito.

Waldemar morreu depois que 
foi atropelado por um veículo na 
rodovia PR-182, que liga os muni-
cípios de Ivaté e Umuarama. O 
acidente aconteceu na manhã de 

PM apreende dois veículos e 25 mil
maços de cigarros em Cruzeiro do Oeste

Na noite da última ter-
ça-feira (23) equipes do 7º 
Batalhão de Polícia Militar 
(7º BPM) apreenderam 25 mil 
maços de cigarros contraban-
deados do Paraguai, um cami-
nhão, um Jetta e uma arma, 
em Cruzeiro do Oeste. Os poli-
ciais foram até a área rural, na 
divisa com Umuarama, após 
terem recebido denúncias 
de que veículos estariam cir-
culando em alta velocidade 
naquela área. Ao chegarem 
no local os policiais não loca-
lizaram os suspeitos, que fugi-
ram pela mata, mas os veículos 
foram encontrados.

Dentro do Jetta estava uma 
espingarda de calibre 12, carre-
gada e mais outras oito muni-
ções soltas. O carro também 
possuía um rádio comunicador 
e um sinalizador luminoso. O 
veículo estava com placas 
falsas e, após averiguação 
pelo chassi ,  descoberto 
que havia sido tomado de 
assalto em Jaguapitã no ano 
de 2019. O caminhão, por 
sua vez, estava carregado 
com 500 caixas de cigarros.

O valor das apreensões fica 
em torno de R$ 1,2 milhão, 
contando com os veículos. A 
ocorrência foi encaminhada 
para a Receita Federal.

O caminhão estava carregado com 500 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. O 
Jetta apreendido possuía registro de roubo

DIVULGAÇÃO

Na manhã de ontem (24) equipes da Polícia Militar de Umuarama apreenderam 
um caminhão baú carregado com 900 caixas de cigarros contrabandeados do 
Paraguai. Além disso, também foram apreendidos R$ 3 mil em dinheiro. Os po-
liciais fizeram a abordagem, depois que suspeitaram do veículo, enquanto estava 
nas imediações do trevo de acesso para Mariluz, seguindo pela rodovia PR-323. 
O motorista, de 42 anos, é morador em Curitiba e informou ter adquirido o 
veículo na região de Francisco Alves, já carregado, e entregaria a mercadoria em 
Maringá. Pelo ‘serviço’, ele receberia R$ 3 mil. O homem, que foi preso, já 
possui outras duas passagens criminais por contrabando.

ontem (quarta-feira, 24), quando 
ele pedalava com sua bicicleta 
pela pista, onde costumeiramente 
praticava os exercícios.

Quando passava pelas pro-
ximidades do Rio 215, foi atin-
gido por uma picape Saveiro, 
de cor branca.

Waldemar não resistiu aos 
ferimentos, morrendo na hora. 
Ele era bem conhecido em Serra 
dos Dourados onde residia com 
a família e possuía uma empresa 
situada na área central.

de classe para outra imedia-
tamente superior. Ela ocorre 
pelos critérios de antiguidade e 
merecimento.

Em agosto, o governador já 
tinha autorizado o pagamento 

de promoções e progres-
sões de 9.860 profissionais 
da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública. Na ocasião, 
foram atendidos 1.546 profis-
sionais da Polícia Civil. 

OS policiais civis reivindicam reposição inflacionária e cobram melhores estruturas e mais 
escrivães e papiloscopistas

DANILO MARTINS/OBEMDITO

DANILO MARTINS/OBEMDITO
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CRUZE LT TURBO 18/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
CRUZE LTZ TURBO 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 98.900,00
FORD KA 1.0 SE 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 52.900,00
FORD KA SEDAN 1.5 SE 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 52.900,00
JETTA TRENDLINE 15/16 CINZA COMPLETO, AUT R$ 72.900,00
MONTANA 1.4 LS 19/20 PRATA COMPLETO R$ 64.900,00
NEW BEETLE 08/09 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO R$ 44.900,00
ONIX 1.0 JOY BLACK 20/21 PRATA COMPLETO, KM 6.400 R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 72.900,00
ONIX 1.4 LTZ 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 67.900,00 
ONIX 1.4 LTZ 18/19 BRANCO COMPLETO, COURO R$ 72.900,00
ONIX LTZ TURBO 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 84.900,00
PRISMA 1.4 LTZ 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 74.900,00
S10 2.5 LT 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 146.900,00
S10 HIGH COUNTRY 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 259.900,00
SPIN 1.8 LT 16/16 BRANCO COMPLETO R$ 54.900,00
TRACKER 1.8 LTZ 14/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 73.900,00
TRACKER PREMIER TURBO 18/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00
TUCSON GLS 12/13 BRANCO COMPLETO. AUT, COURO R$ 59.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO
Venda de espaço publicitário
Visita a clientes cadastrados
Prospecção

contato

Experiência em Vendas Externas
Apaixonado por Vendas
Foco em Resultados
Boa Comunicação
Veículo próprio

ATIVIDADES

VAGA
Vendedor Externo

vendas@tribunahoje.jor.br

Umuaramenses conquistaram troféus
em prova de mountain bike no MS

Atletas da Equipe Fusão 
de Ciclismo representaram 
Umuarama na competição 
Mundo Novo Ride 2021 – MTB 
Marathon, organizada e rea-
lizada no último final de 
semana pela Federação MS 
de Ciclismo na cidade de 
Mundo Novo (MS), e conquis-
taram bons resultados.

João Vitor Lorençato foi 
campeão na categoria Esporte 
Geral e campeão na Júnior sub 
17. Rodrigo Venturini foi o vice-
-campeão da Master A-1 pró e 
Anderson Mendonça Camargo 
conquistou o terceiro lugar na 
categoria Master A-2 pró.

O ciclista Alex Mulato teve 
problema e completou a prova 
com muita força de vontade, 
não chegando ao pódio. Ele 
correu na categoria Master B-1. 
O atleta Odair Ribeiro também 
participou da prova, ficando 
em boa colocação.

“A prova foi dura, com muita 
areia e vento contrário. O per-
curso era misto com longas 
retas, subidas íngremes e nível 
da competição altíssimo, reu-
nindo competidores campeões 
sul-matogrossense e para-
naenses”, informou o secre-
tário municipal de Esporte e 
Lazer, Jeferson Ferreira.

A l é m  d o  a p o i o  d a 
Secretaria de Esporte e Lazer 
de Umuarama, a equipe conta 
com patrocínio da América Bike 
Shop, Izidoro Merlini Assessoria 
E s p o r t i v a ,  U m u v i d r o s , 
Umucampo, Mountain Bike 
Clube Umuarama, Coroa Fraca 
Eventos e Academia Furious Fit.

EQUIPE Fusão de Ciclismo represen-
tou município na competição Mundo 

Novo Ride 2021, organizada no último 
final de semana pela Federação MS de 

Ciclismo

ASSESSORIA/SECOM

Lutador preso após morder 
testículos de colega de quarto

Donovan Salvato, lutador 
de MMA amador, foi preso 
no início do mês após um 
incidente bizarro. O atleta 
de 29 anos foi acusado de 
violência doméstica e lesão 
corporal após supostamente 
morder os testículos de seu 
colega de quarto durante 
uma discussão. O caso ocor-
reu em Nashville, capital do 
estado do Tennessee, nos 
Estados Unidos.

De acordo com relató-
rio da polícia de Nashville, 
Donovan Salvato e seu colega 
de quarto estavam discutindo 
a respeito do contrato de alu-
guel. De acordo com o colega 
de quarto, a discussão se tor-
nou física no momento em que 
Salvato o atingiu com socos no 

rosto e no tronco.
Ainda de acordo com 

relatos do colega de quarto, 
Donovan Salvato teria mordido 
seu testículo, causando uma 
pequena laceração. Foram 
observadas algumas lesões e 
um pequeno sangramento em 
seu lábio e cabeça.

SALVATO admitiu ter aplicado golpes 
durante a confusão, mas disse que a maior 
parte da briga foi agarrada. “As lesões podem 
ser pelo contato com os móveis da casa”

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Você costuma arrasar em tudo que envolve comu-
nicação, mas há sinal de tensão hoje. Pode fal-
tar diplomacia, pintar fofoca, revelação de um 
segredo ou gente intrometida com tudo isso, nem 
um santo seria capaz de manter o bom humor. O 
jeito é encontrar uma maneira de administrar esse 
caos todo e restringir o máximo possível o estrago. 

No trabalho e na vida pessoal, será preciso ceder 
em algumas coisas se quiser manter a harmonia 
com as pessoas ao redor. Além da dificuldade para 
lidar com alguém mais velho, conservador ou que 
tem um cargo mais alto que o seu, você também 
pode receber críticas. Aprenda a lidar com essas 
cobranças sem perder o bom humor.

Além da Lua seguir em seu inferno astral, ela forma 
aspectos tensos no céu e você vai precisar seguir 
sua intuição para fugir de algumas furadas. Traba-
lhar a sós ou em home office ajuda a manter o foco, 
mas não se cobre demais.

É um bom momento para encerrar um ciclo e 
cuidar de tudo o que estava pendente, ainda que 
possa pintar um ou outro problema pelo caminho. 
Talvez seja necessário fazer ajustes no trabalho se 
não estiver mais feliz com o que faz ou se está 
sonhando com uma grana melhor. 

Parcerias, sociedade e trabalho em equipe vão pre-
cisar de uma dose extra de cautela da sua parte 
nesta quinta. Será mais fácil terminar as tarefas que 
podem ser feitas junto com os colegas se você 
souber ceder em algumas coisas para manter a 
harmonia, e ainda que seja complicado atuar em 
equipe, melhor apostar na paciência hoje.

No serviço, será preciso redobrar a atenção para 
não se distrair com conversinhas paralelas nem 
perder algo importante para o andamento das tare-
fas. Vai ser um desafio manter o foco, por isso, 
tente se isolar um pouco e mergulhar nas tarefas 
para conquistar o reconhecimento que merece. Dê 
uma atenção a mais à saúde hoje.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos a 25 de Novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Libra. São 
sociáveis, pacíficos, ordeiros, inteligentes, elegantes, vaidosos e diplomáticos, espertos e de 
boa conversa. Sua presença também se destaca pela beleza física e a boa aparência. Gostam 
da vida social, de festas e diversões e estão sempre presentes nesses eventos. Seu número 
principal, do dia do nascimento, na Astrologia cabalística é o 34, formado de 3, Júpiter e de 
4, Urano. Juntos formam o 7, de Netuno, que confere intuição e que rege os assuntos ocultos 
e o misticismo. É o número dos mistérios.

Horóscopo nascido em 25 de novembro

Você vai buscar o reconhecimento que merece 
nesta quinta, mas nem tudo será um mar de rosas. 
Para evitar problemas, a dica é maneirar nas críti-
cas e não alimentar expectativas altas demais, tá?

Logo cedo, prepare-se para ralar dobrado. Infeliz-
mente, a grana não vai cair de presente no seu 
colo, tá? Também é melhor redobrar a atenção com 
perda ou prejuízo envolvendo um negócio, herança, 
impostos ou assinatura de contrato. Se precisar 
fazer ajustes e diminuir os gastos pra não estourar 
o orçamento, paciência, vá pro sacrifício.

Vai ser preciso dedicação redobrada em casa e no 
trabalho. Se você bater o pé e exigir tudo do seu 
jeito, vai dar ruim. Para driblar os problemas, o 
único caminho é ser mais flexível com o pessoal 
de casa, tá? Faça um esforço para mostrar que tam-
bém pode ser maleável, caso contrário, tudo vai 
acabar em discussão nesta quinta.

O céu está tenso nesta quinta e vai ser preciso um 
pouco mais de jogo de cintura, inclusive no tra-
balho. Redobre a atenção com os gastos depois 
do almoço e não saia por aí como um pinscher 
raivoso, comprando tudo o que vê. Se não controlar 
seus impulsos, prevejo aqui uma chuva de boletos 
atrapalhando sua vida em pouco tempo.

Essa quinta reserva algumas dificuldades em seus 
relacionamentos. No serviço, redobre a atenção 
para não se distrair com qualquer coisinha, e se 
você anda procurando um emprego ou se precisa 
de apoio para encarar qualquer dificuldade, melhor 
não esperar uma ajuda dos amigos hoje. 

Não é hora de investir nas tarefas que precisam 
de colaboração de terceiros, porque talvez as pes-
soas não estejam disponíveis para você. Adie o que 
for possível para um momento mais favorável, tá? 
Ainda, será complicado manter os pés no chão e 
não perder o foco. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 10

TCFM
BILIONESIMO

RLEGISLAR

CAPASUÃR
RIOSOROP

BOLHABAILE
CASARMN

SOSCAMPOS
RPEIODO
PROSASPA

NOEOBESA
FABAXILA
OVALAVI

PRESENTEAR
AREBALDE

Livrar-se
da respon-
sabilidade

(bras.) 

O ordinal
de "um
bilhão"
(Gram.)

Resto (de
comida)

Conso-
antes de

"polo"

Exímio 
em certa
atividade

(fig.)

1.001, em 
algarismos
romanos

Orlando
Dantas,

jornalista

Pedido 
do navio
em difi-
culdade

Recobrar;
recuperar 

A ciência
como a
Mate-
mática

Alumínio
(símbolo)

Ar, em
espanhol

Parte em
que se 

aplica o de-
sodorante

Hábito nas
festas de 

Natal e ani-
versários 

Estuda
com

atenção 

Unidade
de medida

agrária

Utensílio 
para retirar

água de
poços

Conversa
informal

Construiu a 
Arca (Bíb.)

Força Aérea
Brasileira

(sigla)
Elíptico

Gorda em
demasia
Alicerce;
fundação

Aditivo 
do sal

Borda do
chapéu

Estabele-
cer regras
Baterias 

de câmeras

Partícula 
da espuma

Trocar
alianças

Festa
dançante
Ligado 

(o abajur)

Vestes pa-
ra chuva

Acha
graça

Intimamente 
ligado; conexo

Sufixo 
de "nitrila"

Ausência
de beleza
Nana Gou-
vêa, atriz

Fazer 
uma prece

Série de filmes estre-
lada por Tom Cruise

Siga em
frente

Antônio Di-
as, pintor

Espon-
joso

Molha
muito

Opõe-se a
"cidades"
Sujeira de

móveis

4/aire — oval. 5/bolha — coeso. 6/ensopa.
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A C M B
O R T O G R A F I A

T O M A C O S A
B I G O R N A C A

S A D I A A O
T O T A T I L

C A A S U C A T A
D E C O R A D O R

F E R A A M A D A
C O R O L A A
I B D R A S A

I N I C I O R O M
E C A R O E R

A M A D E L E I T E
A A B A A E I

Celebrida-
de comum 
na festa
do Oscar

Profis-
sional que
limpa as

ruas

Brinde de
origem
chinesa

Código 
da pilha
palito

Presa
com 

corda

Otto (?)
Resende,
escritor

Ginástica
praticada
em aca-
demias

Aquele que
embeleza
ambientes

Julieta, em
relação a
Romeu
(Lit.)

Material
do interior
da ampu-

lheta

Artigo
definido
feminino
singular

"(?) ma-
caco no 

seu galho"
(dito)

Chama-
mento

informal

Mulher que
amamenta

criança
alheia

Beirada
de

chapéus

As três
primeiras

vogais

Ensino da
escrita

adequada
Bebe

Divisão de
uma casa
Veste de

juízes

Animal
muito
voraz

Ingrid
Bergman,

atriz 

As pétalas
da flor

Princípio;
começo

Interjeição
de nojo

Produto do
ferro-velho

Carro,
em inglês

Relativo
ao tato

Desacom-
panhado

Situado no
passado
Mastigar 

feito o rato

Pouco
profunda

(?) maríti-
ma: a praia

O CD dos
micros

Hiato de
"poeta"

Coisa, em
espanhol
O satélite 
como a Lua

Cama
portátil
Letra do 

Robin (HQ)

Peça para
malhar
ferro

Saudá-
vel; sã

Erva, em
tupi

Adoecer 

Angenor de
Oliveira:
o Cartola 

3/aaa — caá — car — rom. 4/cosa — toga. 7/bigorna.Loterias
Megasena

01 02 03 05 07 08 09 11 
12 15 16 20 23 24 25Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Quinta 25/11/2021
concurso: 2430Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
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Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥
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Super Sete concurso: 172C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2239Lotomania

14.162
12.625
67.605
67.963
99.802

01 10 11 19 30 50 80 
PORTUGUESA DESPORTO-SP

16 19 36 54 59

ABRIL

10 11 14 19 28 30 31

concurso: 5712

19 26 39 45 46 56

Chuva

CRESCENTE
10/12 - 22h37

CHEIA
19/11 - 05h59

MINGUANTE
27/11 - 09h29

NOVA
04/12- 04h44

Paranaguá
max 26
min 20

max 34
min 22

Cascavel
max 30
min 22

Foz do Iguaçu
max 30
min 24

max 34
min 19

Curitiba
max 28
min 16

FASES 
DA LUA

Sexta 26/11/2021

Sol
Sábado 27/11/2021

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Lotofácil concurso: 2379

11 13 19 22 27 28 49 53 56 63
65 66 71 76 77 78 81 89 90 98

Maçã e cravo para limpeza do ambiente
A maçã é muito eficiente para saber 

como está a energia de sua casa. 
Pegue uma maçã bem bonita e 

vermelha, espete nela inteira cra-
vos da índia.  Enquanto faz isso, 
vá mentalizando purificação, lim-
peza, proteção.

O cravo da índia funciona como 
retentor de energias negativas e a maçã 
absorve essas energias, ou seja, os dois 
juntos funciona como um termômetro.

É interessante que, depois de 
pronta, ela seja colocada em um 
ponto estratégico de sua casa ou 
em um altar. Não é aconselhável 
colocar em cima de geladeiras e 
microondas por causa das ondas. 
Acenda um incenso de purificação 
de ambiente. Vá observando os sinais 
que essa maçã irá te dar no decor-
rer dos dias. Se apodrecer rápido ou 
se sentir um cheiro muito forte do 

cravo, significa que a energia densa 
foi absorvida, então jogue a maçã 
fora (despachando na natureza, no 
pé de uma árvore, num jardim, num 
campo florido). Limpe sua casa com 
uma mistura de água com folhas de 
arruda num balde com água e sal 
grosso. Molhe o pano nessa água e 
vá passando em sua casa toda, até 
nos cantinhos. Se quiser, borrife 
essa água nos quatro cantos. Depois 

repita a fórmula da maçã, verá como 
irá durar bem mais tempo antes de 
apodrecer, isso significa que sua casa 
está limpa de energias densas. Repita 
esse processo sempre que quiser.

Caso a maçã tenha um boa durabi-
lidade, significa que sua casa está com 
uma boa energia e então uma defuma-
ção ou mesmo acender varetinhas de 
incenso de vez em quando é suficiente 
para manter a casa num bom astral.
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 “Eu sei que delegar é muito importan-
te, mas sei que as pessoas nunca vão 

pensar com a minha cabeça”
    Camila Coutinho

 ALERTA
“Me preocupa quando vejo no Brasil a discussão sobre o Carnaval. É uma condição extremamente propícia para au-
mento da transmissão comunitária”, alerta a diretora Organização Mundial da Saúde -, Mariângela Simão. 

OPORTUNIDADE
Vem aí a 5ª Semana Aciu de Gestão – 

Inovação & Negócios, de 29 de novembro 
a 2 de dezembro, no auditório do Sebrae. 

Com o objetivo de levar informação e 
aperfeiçoamento a profissionais de vendas, 
a edição retoma o formato presencial para 

nossos associados, clientes e amigos. 
Seguindo todos os protocolos sanitários. O 
conteúdo é totalmente gratuito. As vagas 
são limitadas (empresas associadas podem 
inscrever até três colaboradores). Reservas 

(44) 99985-3765 com Camila. 

APROVEITE TAMBÉM! 
A campanha Natal de Esperança 
Aciu é um sucesso. Aproximada-
mente 15 mil consumidores ca-
dastraram mais de 74 mil cupons 
até o momento e concorrem a três 

carros, cinco motos e R$ 100 mil em 
vales-compra. Vinte e um clientes já 
foram contemplados, ultrapassando 
R$ 6 mil em premiação.  Cerca de 

80% dos consumidores participantes 
residem em Umuarama, 54% são mu-
lheres e 66% têm mais de 50 anos.

BLACK FRIDAY
O comércio de Umuarama está defini-
tivamente no clima da Black Friday. 
Um rápido passeio pela avenida Pa-
raná é suficiente para constatar que 
um número expressivo de empresas 
aderiu à campanha de promoções. 
Os estabelecimentos atenderão em 

horário especial na sexta-feira (26), 
das 9 às 22h, e também no Sabadão 
(27): das 9 às 17h. Na avaliação dos 
lojistas, a data serve como termôme-

tro para as compras de Natal. Para 
potencializar o faturamento na Black 
Friday, entidades como a Fecomércio-
-PR e a própria Aciu orientam que os 
estabelecimentos coloquem em práti-
ca planos de fidelização de clientes e 
descontos bem planejados. A gestão 
de estoques deve dar a tônica dos 

bons resultados e uma das principais 
estratégias é conceder descontos 

substanciais sobre produtos que es-
tão parados ou com baixo giro. Para 
aproveitar os descontos de produtos 

e serviços é preciso tomar alguns 
cuidados, a fim de evitar transtornos 

com preços enganosos e produtos 
falsos. A Black Friday surgiu nos 
Estados Unidos nos anos 1960 e 

desde 2010 acontece no Brasil, com 
a intenção de esvaziar o estoque de 
peças e produtos para o tradicional 

reabastecimento de fim de ano.

ZOOM
LAIANA BRESSANELI DE OLIVEIRA, 
na lente exclusiva de Luci Lemes, 
ilumina a coluna desta quina-feira 
(quase!) finalzinho do mês. 

LUCI LEMES

YAKISOBA DELICIOSO!
INGREDIENTES
200 gramas - Macarrão para Yakisoba
150 gramas - Peito de Frango 
2 colheres (sopa) - Óleo de gergelim 

1/4 unidade - Brócolis 
1 unidade - Cenoura 
1/4 unidade - Couve-flor 
100 gramas - Pimentão Vermelho 
1 unidade - Cebola 
2 dentes - Alho 
1/2 xícara (chá) - Shoyu 
2 colheres (sopa) - Amido de milho 
1 colher (chá) - Sal 

COMO FAZER
1. Refoge em uma Frigideira Antiade-
rente Wok, a cebola e o alho no óleo de 
gergelim. Em fogo médio alto, frite o 
frango. Somente quando quando esti-
ver frito, adicione o sal e acrescente os 
legumes.Dissolva o amido de milho no 

shoyu e acrescente.  Abaixe o fogo e 
deixe cozinhar até os legumes estarem 
macios e o caldo encorpado (se necessá-
rio coloque um pouco de água).  Cozi-
nhe o macarrão em água fervente com 
sal. Sirva com o molho sobre a massa, 
numa travessa, ou separadamente.

* No Supermercados Planalto você 
encontra todos os ingredientes. Bom 
apetite!
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